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Пояснювальна записка
Мета вивчення дисципліни: є формування у аспірантів знань та вмінь
щодо розробки, оцінки, виконання наукового проекту.
Завданнями дисципліни є:
-

вивчення

термінології

дисципліни

«Управління

науковими

проектами»;
-

освоєння

методологічних

основ

формування

організаційно-

економічного механізму управління науковими проектами;
-

вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами

щодо вибору методів оцінки наукових проектів, форм їх документування та
одержання соціального та економічного ефектів ;
-

оцінювання результативності наукового проекту на різних його

циклах;
-

набуття вмінь обґрунтовувати напрямки розробки та використання

наукових проектів.
Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси
формування на забезпечення ефективності наукових проектів.
Місце

дисципліни

в

навчальному

процесі

підготовки

аспірантів.

Теоретичною і методологічною базою вивчення дисципліни є: економіка
підприємства,

економічна

теорія,

фінанси,

маркетинг,

менеджмент,

макроекономіка, мікроекономіка, стратегія підприємств, міжнародна економіка.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після
вивчення дисципліни аспірант повинен:
Знати:
– сучасні організаційні форми фінансування наукових проектів, його
основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників та належне юридичне
офорлмення;
– методичні положення та інструментарій оцінювання результатів наукових
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проектів;
–стратегії у наукових проектах для одержання фінансування та прибутку;
– інструментарій залучення інвестицій, грантів тощо у процесі виконання
наукового проекту;
–основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності,
зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні та
правила Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
Уміти:
– обґрунтовувати доцільність впровадження проекту та вміти переконувати
потенційного інвестора, спонсора ;
– збирати і систематизувати інформацію для відбору цільових ринків із
використанням інструментів маркетингу, вимірювання і прогнозування попиту,
позиціонування інноваційної продукції підприємства;
– оцінювати стан, динаміку, ефективність використання потенційного
ефекту від впровадження наукового проекту;
– розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення
ефективності наукового проекту у різних учасників;
.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ»
№
пор.
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1
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Назва змістовного модуля і теми
2
Змістовий модуль 1.Механізм управління науковими проектами.
Загальна характеристика управління проектами
Обгрунтування доцільності проекту
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Основні форми організації структури проекту

4

Загальні підходи до планування і контролю проектів

5

Структуризація проекту
Змістовий модуль 2.Планування в управління науковими
проектами

6
7

Сітьове і календарне планування проекту
Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету

8

Контроль виконання проекту
Змістовий модуль 3. Управління елементами наукового проекту
Управління ризиками в проектах

9
10
11
12

Управління якістю проектів
Організація проведення торгів за проектами

Формування і розвиток проектної команди

13

Програмне забезпечення процесу управління проектом
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ЗМІСТ
дисципліни
«УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ»
Змістовий модуль 1.Механізм управління науковими проектами.

Тема 1: Загальна характеристика управління проектами
Проект та специфіка проектної діяльності. Система управління
проектами. Фази життєвого циклу проекту. Структура, оточення та
учасники проекту.
Література

[10,14,19]

Тема 2: Обгрунтування доцільності проекту
Формування інвестиційного задуму проекту. Оцінка життєздатності
проекту. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи. Критерії
оцінки проектної ефективності.
Література

[26,28,32]

Тема 3: Основні форми організації структури проекту
Поняття проектної організаційної структури. Критерії вибору
організаційної структури. Типи організаційної структури проекту.
Визначення функціональних обов’язків учасників проекту
Література

[2,9,17]

Тема 4: Загальні підходи до планування і контролю проектів
Планування реалізації проекту. Цілі, призначення та види планів.
Фінансове планування за проектом. Розробка проектно-кошторисної
документації та контроль за нею. Вибір і завдання проектних фірм.
Література

[25,36,52]

Тема 5: Структуризація проекту
Визначення структури проекту на етапі планування. Управління окремими
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компонентами проекту. Завдання структуризації проекту. Послідовність
здійснення структуризації. Визначення структури проекту на етапі
планування
Література

[7,11,23]

Змістовий модуль 2.Планування в управління науковими проектами

Тема 6: Сітьове і календарне планування проекту
Математичні методи планування проекту. Сіткове планування проекту.
Календарне планування проекту. Оптимізація проекту.
Література

[23,36,51,]

Тема 7: Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету
Матеріально-технічна підготовка проекту. Категорії витрат проекту.
Порядок планування витрат за проектом. Розробка бюджету проекту.
Можливості внесення змін до проектного бюджету.
Література

[32,48,51]

Тема 8: Контроль виконання проекту
Контроль як основа управління проектною діяльністю. Види контролю
виконання проекту.Технологія оцінки проектної діяльності. Регулювання
процесу реалізації проекту. Причини внесення змін та оцінка наслідків.
Література

[16,40,52]

Змістовий модуль 3. Управління елементами наукового проекту

Тема 9: Управління ризиками в проектах
Проектні ризики та їх класифікація. Принципи управління проектними
ризикам. Методи аналізу ризиків проекту. Можливості зниження та
протидії ризикам.
Література

[3,12,28]

Тема 10: Управління якістю проектів
Концепція управління якістю проектів. Норми і стандарти якості.
Управління забезпеченням якості проекту. Контроль якості проекту.
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Література

[21,38,56]

Тема 11: Організація проведення торгів за проектами
Визначення та класифікація торгів за проектами.
Література

[36,48,59]

Тема 12: Формування і розвиток проектної команди
Мета створення проектної команди і завдання проект-менеджера. Етапи
формування проектної групи. Координаційна група проекту.
Література

[16,36,56]

Тема 13: Програмне забезпечення процесу управління
проектом
Концепція управління проектом з використанням комп’ютерної техніки.
Автоматизовані системи управління проектом. Класифікація програмного
забезпечення управління проектом.
Література

[59,60,66]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану всі студенти заочної форми навчання
зобов’язані виконати контрольну роботу. Варіант контрольної роботи, яку
потрібно виконати, визначається таким чином: обирається номер варіанта
завдання відповідно до порядкового номеру букви алфавіту, з якої починається
прізвище. Загальний обсяг контрольної роботи (реферату, есе, дайджесту,
дослідження процесу) – від 20 сторінок тексту відтвореного з використанням
ПК. Рекомендований шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал
між рядками – 1,5.
Контрольна робота (реферат, есе, дайджест, дослідження процесу) є
формою самостійного опанування студентами заочного чи стаціонарного
відділень окремих розділів дисципліни «Управління науковими проектами».
Робота повинна бути належним чином оформлена:
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1. Обов’язкове правильне оформлення титульної сторінки: у правій
верхній частині – індекс навчальної групи та номер залікової книжки, повне
прізвище, ім’я та по батькові студента; повна домашня адреса; назва організації,
в якій працює студент, її адреса та займана посада. В середній частині титульної
сторінки подається інформація про форму роботи (реферат, есе, дайджест,
дослідження процесу), після цього наводиться назва дисципліни і назва самої
роботи. Крім цього, вказуються прізвище та ініціали викладача (наукового
керівника).
2. Для

виконання

контрольної

роботи

(реферату,

есе,

дайджест,

дослідження процесу) необхідно розробити її план. У загальному вигляді його
можна подати так:
1) вступ. У ньому зазначається актуальність і викладаються основні
положення теми, ступінь її розробки, цілі та завдання;
2)

інформація

про

виникнення

проблеми

(поняття),

терміну;

визначення проблеми (поняття) об’єкта та предмета вивчення;
3)

обґрунтування місця та ролі аналізованої проблеми, її теоретична та

практична значущість;
4)

зв'язок першого розділу курсу з іншими розділами;

5)

характеристика сучасного стану проблеми (тут подається основний

текст роботи). Цей розділ можна поділити на кілька підрозділів;
6)

висновки та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у

процесі вивчення та аналізу матеріалу останнього розділу;
7)

перелік використаних джерел.

Під час написання роботи бажано вирішити два завдання:
а) показати вміння самостійно і творчо працювати з літературою;
б) довести, що Ви можете аналізувати ключові глобальні проблеми
економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних
економічних процесів.
Значущість плану контрольної роботи (реферату) можна оцінити виходячи
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з відомого ствердження, за яким чітко розроблений та написаний план – це вже
половина виконаної роботи.
3. При розробці або обранні теми слід здійснити:
а)

пошук

необхідної

інформації

(теоретичних

матеріалів,

фактів,

статистичних даних);
б) аналіз наявних матеріалів, пов’язаних з темою роботи.
4. Робота значно виграє, якщо її проілюструвати таблицями, діаграмами,
графіками тощо.
5. Мова роботи має носити науковий характер, але водночас бути
доступною. У роботі бажано подати бачення проблеми, викласти свої думки та
особисте ставлення до аналізованих явищ, внести пропозиції та аргументувати
їх.
6. Правильно посилатися на науковий, інформаційний або статистичний
матеріал.
Джерела можна розміщувати у списку різними способами: у порядку
посилань у тексті (найзручніший для користування), в алфавітному порядку за
прізвищами перших авторів або заголовками, у хронологічному порядку.
Зокрема, посилюючись на книгу, у списку літератури (переліку
використаних джерел) необхідно зазначити прізвище та ініціали автора (авторів),
назву книги, місце, назву видавництва та рік видання, загальний обсяг роботи
(кількість сторінок). Якщо йдеться про окрему статтю з журналу, то необхідно
навести прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті та журналу, рік
видання та його номер, вказати номери сторінок, на яких знаходиться стаття. Так
само оформляються статті, опубліковані у щотижневиках і газетах. Виходячи з
цього у тексті можна послатися на певне джерело таким чином: у квадратних
дужках зазначається номер джерела за вашим списком літератури та номер
сторінки, на яку ви посилаєтесь. Наприклад: [4, с.48].
7. У роботі повинні бути пронумеровані всі сторінки. Першою сторінкою
вважається титульна. На правій якщо ви пишете на одній сторінці) чи лівій
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(якщо ви пишете на зворотній сторінці) стороні необхідно залишити поле
розміром не менше 2 см.
Якщо робота виконана без дотримання зазначених рекомендацій, то
викладач може повернути її на доробку без перевірки.
Практика перевірки робіт свідчить, що окремі студенти не дотримуються
викладених рекомендацій і допускають низку грубих порушень. Серед них
зазначимо такі порушення, як списування у своїх колег, а також безпосереднє
переписування певного параграфу з книги або окремої статті з журналу,
копіювання чужої роботи. У результаті студенти отримують за свої роботи
незадовільні оцінки або ж їхні роботи взагалі не зараховуються. У такому разі
студентам доведеться виконати контрольну роботу за новою темою.
Після завершення студент здає роботу до деканату факультету за місяць до
екзаменаційної сесії. Деканат передає роботу викладачеві для її перевірки та
оцінювання.
Контрольна робота (реферат, есе, дайджест, ) – це форма зворотного
зв’язку студента з викладачем. Такий зв'язок дає змогу викладачеві перевірити
хід виконання навчальної програми, якість вивчення навчально-методичної та
наукової літератури і рівень набутих знань. Контрольна робота (реферат, есе,
дайджест, дослідження процесу) свідчить про ступінь засвоєння отриманих
знань за курсом певної дисципліни, про грамотність, загальну культуру і
ерудованість студента.
Остаточно викладач оцінює рівень підготовки під час індивідуальної
співбесіди зі студентом. Позитивна оцінка рецензованої роботи – одна з
важливих умов заліку чи екзамену з дисципліни “Управління науковими
проектами».
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Види наукових проектів.
2. Система управління проектами
3. Сутність і фази наукового проекту.
4. Сутність техніко-економічного обґрунтування.
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5. Поняття і класифікація грантових наукових проектів.
6. Організаційні структури наукових проектів.
7. Сітьові графіки в наукових проектах.
8. Методи оцінки ефективності наукових проектів.
9. Види ефектів та результативність наукових проектів.
10. Наукові проекти в економіці знань.
11. Порівняльна характеристика організаційних структур.
12. Юридичне оформлення наукових проектів.
13. Техніко-економічне обґрунтування в наукових проектах.
14. Розподіл відповідальності в наукових проектах.
15. Маркетингові елементи у наукових проектах.
16. «Елеватор пітч» як інструмент пошуку інвестора або спонсора в
наукових проектах.
17. Наукові проекти як витоки створення організації.
18. Маркетинговий підхід у виборі наукового проекту.
19. Стратегії фінансування наукового проекту.
20. Способи та методи активізації новаторів-покупців у
реалізації
наукових проектів.
21. Комбіноване фінансування наукових проектів
22. Етапи формування й оптимізація складу джерел і механізмів фінансування наукових проектів
23. Наукові проекти та зміни в законодавстві за сучасних умов.
24. Позабюджетні наукові проекти.
25. Перелік діючих наукових проектів оприлюднених на рівні держави.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Що таке проект? Які різновиди проектів Ви знаєте?
2. Які ознаки відрізняють проекти від інших планів,програм?
3. Що таке управління проектами? В чому полягає об’єктивна необхідність
управління проектами?
4. Що таке елементи системи управління проектами,їх склад і взаємозв’язок?
5. Які є фази життєвого циклу проекту ?
6. Як Ви розумієте поняття "ідея проекту"?
7. Що таке концепція проекту та які етапи їі розробки?
8. Що включають у себе такі етапи обrрунтування ефективності проекту, як
допроектне дослідження, додаткове дослідження проекту?
9. Яку інформацію надає аналітикам обґрунтування технічних і економічних
можливостей виконання проекту?
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10. Які основні етапи передбачає техніко-економічний, фінансовий та
загальноекономічний аналіз?
11. якою метою здійснюють екологічну та соціальну експертизу майбутнього
проекту?
12. Охарактеризуйте основні показники оцінки ефективності проекту.
13. Які методи оцінки ефективності інвестицій Вам відомі?
14. Опишіть методику розрахунку основних фінансових показників, які
застосовуються для відбору ефективних проектів?
15. Визначте переваги та недоліки різних фінансових показників оцінки
ефективності проектів.
16. Що таке організаційна структура управління проектом?
17. Які принципи формування проектних груп?
18. Які базові елементи організаційної структури управління проектами?
19. Функціональний та цільовий підходи, їх переваги та недоліки.
20. Які види зовнішніх організаційних структур Ви знаєте? Їх
характеристики та умови використання.
21. Визначте особливості функціонування проектної організаційної
структури управління.
22. Які основні переваги та недоліки матричної організаційної структури?
23. Охарактеризуйте основні види матричної ОСУ. В яких проектах
застосовується кожна з них?
24. Дайте характеристику внутрішнім організаційним структурам
управління проектом.
25. Чому, на Вашу думку, більшість підприємств при реалізації проекту
використовують змішану структуру управління?
26. Що таке проектне планування?
27. Які етапи включає загальний процес планування?
28. Назвіть основні процеси планування проектів, дайте їм характеристику.
29. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів.
30. Що таке план проекту?
31. Засоби та джерела фінансування проекту.
32. Склад і порядок призначення кошторисної документації.
33. Назвіть три підходи до вибору проектних фірм.
34. Які є типи проектних фірм?
35. Засоби фінансування проекту.
36. Що таке структура проекту?
37. Які основні вимоги до структури проекту?
38. Охарактеризуйте структуризацію проекту.
39. Які основні задачі структуризації проекту?
40. Які моделі структуризації проекту Ви знаєте?
41. Назвіть основні методи структуризації проекту.
42. Двоспрямована структуризація та кодування проекту.
43. Триспрямована структура проекту.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Чому проведення структуризації є необхідним в управлінні проектами?
Охарактеризуйте принципи системи кодування проекту.
Які форми графічного відображення робіт проекту Ви знаєте?
Наведіть приклади застосування сіткового планування.
Охарактеризуйте елементи побудови сіткового графіка.
Які основні принципи побудови стрілчастих графіків та графіків
передування?
Сутність, завдання та види календарних планів.
Назвіть основні етапи розробки календарних планів.
Яке значення сіткового планування в управлінні проектами?
Що таке критичний шлях?
Що таке оптимізація сіткового графіка?
Охарактеризуйте основні напрямки оптимізації планів.
Назвіть категорії витрат?
Що включає в себе процес планування ресурсів?
Які існують джерела фінансування проекту?
Проведення яких етапів включає процес планування ресурсів?
Що регулює договір підряду?
Яка основна мета планування витрат?
Що таке кошторис витрат проекту? Для чого його складають?
Що розуміють під згладжуванням ресурсів?
Що таке бюджет проекту? Який порядок його складання?
З якою метою складають плановий баланс грошових надходжень і
витрат?
Що таке контроль?
Які є види контролю ?
Сутність регулювання процесу реалізації проекту.
Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів.
Мета і призначення контролю.
Які є джерела змін?
Що включає система контролю дотримання параметрів проекту?
Які види контролю в процесі управління проектами існують?
Що таке інтеграція проекту?
Проведення аналізу та внесення змін у виконання проекту.
Що розуміють під невизначеністю та ризиком проекту?
Сутність управління ризиками.
Які найбільш поширені види ризиків Ви знаєте?
Як класифікуються ризики за джерелами виникнення?
Які причини виникнення проектних ризиків?
Яка класифікація ризиків залежно від причин їх виникнення?
Яка послідовність виконання робіт по аналізу ризиків?
Що таке кількісний та якісний аналіз ризику?
Які методи та методики аналізу ризиків Ви знаєте?
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85. Які існують способи зниження ризиків проекту?
86. Поясніть поняття якості. Яке, на Вашу думку, її значення в забезпеченні
конкурентоспроможності продукції проекту?
87. Які засоби управління якістю Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
88. Яке значення добровільної та обов'язкової сертифікації продукції
проекту?
89. Назвіть вісім принципів управління якістю відповідно до Державного
стандарту України ІSО 9000-2001?
90. Які роботи виконуються по забезпеченню якості проекту?
91. Назвіть
основні положення
програми забезпечення якості
проекту?
92. Які етапи включає сертифікація підприємства за стандартом
ІSО-9000?
93. Охарактеризуйте основні положення
системного управління
якістю.
94. Наведіть класифікацію витрат із метою обліку і аналізу ви
трат, пов'язаних із забезпеченням якості проекту.
95. Які методи контролю якості проекту Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
96. Що таке торги, з якою метою їх проводять?
97. За якими напрямками відбувається здійснення закупівель?
98. Які існують способи та процедури закупівель?
99. Які вимоги висуваються до тендерної документації?
100. що таке тендерний комітет, які функції він виконує?
101. Дайте коротку характеристику процедури проведення відкритих торгів.
102. Які торги називають закритими?
103. Що таке двоступеневі торги?
104. Що являє собою процедура запиту цінових пропозицій?
105. Коли торги визнаються недійсними?
106. Роль людського чинника у проект-менеджменті.
107. Стилі поведінки людей.
108. Як скоригувати свою поведінку, щоб домогтися успіху?
109. Що таке проектна команда?
110. Від чого залежить організаційна структура проектної команди?
111. Яку роль відіграють керівники проекту?
112. Завдання керівника проекту.
113. Якими рисами характеру, на Вашу думку, повинен володіти менеджер
проекту?
114. Охарактеризуйте сучасний погляд на поняття "конфлікту". У яких
випадках конфлікт є позитивним, а в яких негативним?
115. Які види конфліктів Ви знаєте?
116. Назвіть основні структурні елементи програмного забезпечення
управління проектами.
117. Які функціональні можливості сучасного програмного забезпечення
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118.
119.

120.
121.
122.
123.

процесу управління проектами?
Охарактеризуйте модель проекту в автоматизованих системах
управління проектами.
Назвіть та охарактеризуйте основні можливості планування робіт,
ресурсів і затрат за проектом, які забезпечують програми Microsoft
Project, Open Plan, Spider Project, Sure Trek Project Manager і Primavera
Project Planner.
Що таке система автоматизації управління проектами?
Які виділяють класи системи автоматизації управління проектами?
Які функції повинна мати система календарно-сітьового планування?
На які класи користувачів орієнтовані системи автоматизації
управління проектами?
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